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Szanowni Państwo, 
 
Szkodniki przenoszą patogenne drobnoustroje stanowiąc zagrożenia biologiczne i fizyczne dla produkcji 

bezpiecznej żywności. Ochrona przed szkodnikami to jedna z najważniejszych procedur w każdym 

przedsiębiorstwie produkującym żywność. Paradoksalnie, podczas zwalczania szkodników, stosując 

rodentycydy i insektycydy pojawia się zagrożenie chemiczne. 

 
Food Defense, czyli obrona żywności, koncentruje się na przeciwdziałaniu umyślnemu skażeniu żywności 

substancjami chemicznymi, przez ludzi, którzy chcą zaszkodzić zakładowi produkcyjnemu. Środki celowo 

zanieczyszczające produkt mogą zawierać związki, które naturalnie nie występują w żywności oraz nie są 

przeznaczone do kontaktu z żywnością. Celem atakującego może być zaszkodzenie producentowi żywności, 

zniszczenie gospodarki danego kraju lub zatrucie ludzi. W tym kontekście rola wiarygodnej firmy Pest Control, 



która będzie stała na straży Food Defense, staje się kluczowa. 

 

Konieczność podjęcia działań w tym zakresie została zauważona już wiele lat temu zarówno w Stanach 

Zjednoczonych, jak i w UE. W prasie coraz częściej pojawiają się doniesienia o celowym skażeniu żywności. 

Można stwierdzić, iż obrona żywności to zarówno działanie na rzecz ochrony konsumentów, jak również ochrony 

biznesu. Szkolenie przeznaczone jest dla firm pest control, urzędowej kontroli żywności oraz dla producentów i 

przetwórców żywności.  

 

Szkolenie poprowadzi Tadeusz Wojciechowski, ekspert Integrated Pest Management, założyciel firmy 

Pest Control Dalmyt. Współtwórca normy PN-EN 16636:2015 usług ochrony przed szkodnikami. 

Prezes Zarządu Polskiej Federacji Pest Control. Prezes Zarządu Fundacji Polskie Forum 

Bezpieczeństwa Żywności. Ekspert Zespołu ds. Instytucjonalnej Reformy System Bezpieczeństwa 

Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa i 

Jakości Żywności w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 
PROGRAM  10.00 – 16.00 
 

• Definicje: Food Safety, Food Security, Food Defense. 
 

• Pest Control jako element bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym. 
 

• Doświadczenia amerykańskie i europejskie w zakresie Pest Control. 
 

• Zagrożenie chemiczne - jak bronić się przed skażeniem?  
 

• Ocena ryzyka w zakresie Pest Control. 
 
13.00 Lunch 
 

• Case Study, skażenie trutką na gryzonie proszku mlecznego w 2013 r. Jak do tego doszło? 
 

• Zalety Normy PN-EN 16636:2015-03 usług ochrony przed szkodnikami. 
 

• Różnica pomiędzy firmą DDD a firmą Pest Control. 
 

• Jak wybrać firmę Pest Control?  
 

• Relacje pomiędzy firmą Pest Control a Działem Zapewnienia Jakości. 
 

• Systemy cyfryzacji w służbie Pest Control. 

 
Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia  
 

    _______________________________________________________________________  

Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja u Organizatora 

  Formularz zgłoszeniowy www.zywnosc.com.pl  

Dodatkowe informacje:  

  tel. (22) 55 00 700, 660 444 100, e-mail: biuro@bpj.com.pl 

http://www.zywnosc.com.pl/
mailto:biuro@bpj.com.pl

